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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL DE CIUTAT 
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona 
3-12-08 

 
Al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, a les 19.05 h del dia 14 d’octubre de 2008, 
sota la presidència del primer tinent d’alcalde Im. Sr. Carles MARTÍ I JUFRESA, es 
reuneix en sessió ordinària el Ple del Consell de Ciutat. 
 

Hi concorren: 

 

Com a ponents: 

Im. Sr. Jordi William CARNES i AYATS, tinent d'alcalde d'Hisenda i Promoció Econòmica, 
i l’Ima. Sra. Montserrat BALLARÍN i ESPUÑA, regidora ponent d'Hisenda. 

 

En representació dels grups municipals: 
lma. Sra. Ester CAPELLA i FARRÉ, Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC); Sr. Alberto VILLAGRASA i GIL, Grup Municipal del Partit Popular (PP); i Joaquim 
MESTRES i GARRIDO, Grup Municipal d’Iniciativa – Verds – Esquerra Unida (ICV-EUA). 

 
En representació dels consells ciutadans de districte:  
Sr. Enric SÁNCHEZ ARIAS, Consell Ciutadà del Districte de Ciutat Vella; Sra. Trinitat 
CAPDEVILA BURNIOL, Consell Ciutadà del Districte de l’Eixample; Sr. Antonio GUILLÉN 
MARTÍNEZ, Consell Ciutadà del Districte de Sants-Montjuïc; Sr. Joan ESTAPÉ MIR, 
Consell Ciutadà del Districte de les Corts; Sra. Roser VALLHONESTA MOLINS, Consell 
Ciutadà del Districte d’Horta-Guinardó; Sr. Josep ORTIZ SACRISTAN, Consell Ciutadà 
del Districte de Nou Barris; i Margarita RIERA CAMPS, Consell Ciutadà del Districte de 
Sant Andreu. 

 
En representació dels consells sectorials de ciutat: 
Sra. Pilar RIESCO i MANGAS, Consell Municipal de Cooperació Internacional; Sra. M. 
Pilar DÍAZ LÓPEZ, Entitats de Persones amb Discapacitat; Sr. Jofre FARRÉS, Consell 
Municipal de Consum; Sra. Dolors MARTÍ SOLA, Consell Escolar Municipal de Barcelona; 
Sr. Josep MOLINA AYALA, Consell de l'Habitatge Social de Barcelona; Sr. Antoni 
NAVARRO MONTEYS, Consell Assessor de la Gent Gran; Sr. Jordi ROGLÀ DE LEUW, 
Consell Municipal de Benestar Social; Sr. Vicenç GASCA GRAU, Consell Ciutat i Comerç; 
i Sr. Enric PIQUET MIQUEL, Consell de l’Esport.  
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En representació de les institucions mes significatives de la ciutat, nomenades pel 
Plenari del Consell Municipal del 20 de febrer del 2004: 
Sra. Núria GALAN ORRIOLS, Consell de la Joventut de Barcelona; Sra. Eva 
FERNÁNDEZ LAMELAS, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona;  Sr. 
Lluís FERRER CAUBET, Universitat Autònoma de Barcelona; Sr. Alejandro GOÑI 
FEBRER, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya; Sr. Andreu LEZCANO, Universitat de 
Barcelona; Sr. Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUÉS, Universitat Pompeu Fabra; Sr. José 
Manuel FANDINGO, Unió General de Treballadors de Barcelona; Sr. Alfons LÓPEZ 
CAÑETE, Depana – Defensa del Patrimoni Natural; Sr. Xavier RUESTES, RACC – Reial 
Automòbil Club de Catalunya; Sr. Eduard IBÁÑEZ, Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament; Sr. Josep Carles RIUS BARÓ, Col·legi de Periodistes; i Sr. Antoni 
SANSALVADÓ TRIBÓ, Banc dels Aliments. 

 

En representació de les entitats més votades del Fitxer General d’Entitats 
Ciutadanes, per eleccions celebrades el dia 15 de març de 2004: 
Sr. Enric CANET, Casal dels Infants del Raval; Sr. Joan CRESPO BERTRANA, 
Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà; Sr. Enric FRANCÈS 
GASPAR, Associació d'Entitats Excursionistes del Barcelonès; Sra. Felisa PÉREZ 
ANTÓN, Associació Benestar i Desenvolupament; Sr. Josep PLA BUXÓ, Associació de 
Nens amb Càncer (AFANOC); Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona; Sr. 
Josep CRUZ, Sra. Eulàlia PERARNAU CLARASÓ, Secretariat d’Entitats de Sants, 
Hostafrancs i la Bordeta; i Sra. Maria MORÓN MARTÍN, Ca la Dona.  

 
 

Persones d’especial rellevància ciutadana, nomenades pel Plenari del Consell 
Municipal: 
Sr. Joaquim CALVO JAQUES, Sra. Rosa GIL GARCIA i Sr. Carles DUARTE 

MONTSERRAT.  

 

Persones escollides aleatòriament del Registre Ciutadà, per sorteig celebrat l’1 de 
gener de 2004: 
Sra. Cristina DACRUZ ROVIRA, Sr. Enric ESTRENJER MORTES, Sr. Jacint RIBAS DEIX, 
Sra. Elisenda RIUS BERGUA, Sr. Ramón ROYO PRADAS, Sra. Joana Maria TORRES 
RAMOS, Sra. Carmen FISSE SEGARRA, Sr. Emilio RUIZ PÉREZ i Sra. Joana Maria 
RORRES RAMOS. 

Sr. Ramon NICOLAU NOS, Comissionat de l’Alcalde de Participació Ciutadana 

 
També hi assisteixen algunes persones en qualitat de secretàries de consells sectorials i 
altres convidats d’entitats membres del Consell de Ciutat. 
 
 



3 

 

Han excusat la seva assistència en aquesta sessió: 
 
Sr. Josep BASELGA TORRES,  Sra. M. Purificació CANALS VENTIN, Sr. Ramon FOLCH 
GUILLEM, Sr. Lluís LUQUE POLO, Sra. Núria NAVARRO EDÓ, Sr. Francesc PÉREZ 
RODRÍGUEZ, Sra. Margarita RIERA CAMPS, Sr. Òscar TUSQUETS BLANCA, Sra. 
Montse VILLANUEVA JOLONCH, Sr. José BENITO ERES, Sra. Victòria SAU SÁNCHEZ, 
Sra. Marisol MARQUÈS, Sr. Alfons RODES, Sr. Arcadi OLIVERAS BOADELLA, Sr. Lluís 
FERRER i CAUBET, Sr. Antonio GUIRADO HERRERA, Sra. Begoña SÁNCHEZ 
ESPINOSA, Sr. Josep Oriol PUJOL HUMET, i Sr. Julio RÍOS GAVIRIA.  

 

Tots ells assistits per la secretària delegada Sra. MARÍA JOSÉ CALVO PADILLA. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Presentació de les ordenances fiscals 2009 
3. Presentació dels pressupostos generals 2009 
4. Torn obert de paraules 

 
El president obre la sessió. Una vegada comprovada l’existència de quòrum, recorda el 
caràcter monogràfic de la sessió, que versa sobre les ordenances fiscals i els 
pressupostos de l’any 2009, i passa al primer punt de l’ordre del dia. 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Es dóna per rebuda i llegida l’acta del dia 14 d’octubre de 2008, que s’aprova sense cap 
comentari ni esmena. 
 
2. Presentació de les ordenances fiscals 2009 
 
El president explica que la Sra. Montserrat Ballarín exposarà la proposta d’ordenances 
fiscals i a continuació el Sr. Jordi William Carnes presentarà els pressupostos, i que el torn 
obert de paraules es deixarà per al final, entre altres coses perquè la coherència entre les 
ordenances fiscals i els pressupostos ha de ser total, i és lògic fer-ne un debat conjunt. 
 
La Sra. BALLARÍN dóna les gràcies al president i saluda les persones assistents.  
 
Comença dient que els pressupostos inclouen totes les despeses previstes per al proper 
any i els ingressos previstos per poder pagar aquestes despeses. Explica que, dins de 
tots els ingressos, n’hi ha una part que està regulada a través de les ordenances fiscals, 
que són les ordenances que regulen els tributs propis de l’Ajuntament de Barcelona 
d’acord amb el que estableixen les lleis, i que a les diferents ordenances apareixen tots 
els elements necessaris per determinar les quotes dels tributs, és a dir, allò que els 
ciutadans i ciutadanes acabaran aportant com a contribució directa a la ciutat. Assenyala 
que, a més, hi ha una ordenança general que regula la gestió, la liquidació, la inspecció i 
la recaptació d’aquests tributs. 
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Diu que en termes quantitatius aquestes ordenances representen un 40% dels ingressos 
corrents ―recollits als capítols 1, 2 i 3 del pressupost― i que es refereixen als tributs 
locals, que són de tres tipus: els impostos, que són els que coneix més tothom (IBI, impost 
de plusvàlua, IAE, impost de vehicles i impost de construccions i obres); les taxes per 
utilització del domini públic local o bé com a contraprestació pels serveis públics que 
presta l’Ajuntament de Barcelona; i les contribucions especials, de les quals a 
l’Ajuntament de Barcelona només hi ha una figura petita i residual en casos 
d’assegurances. Explica que en queden exclosos tots els tributs cedits per part de l’Estat 
o els preus públics que s’estableixen per altres serveis públics de l’Ajuntament, així com 
les subvencions i els ingressos patrimonials. 

Assenyala que, en termes percentuals, els impostos locals suposen gairebé el 32% del 
total d’ingressos corrents de l’Ajuntament; les taxes, el 7%; i les contribucions especials, el 
0,3%. 

Destaca que en la proposta d’ordenances que es presenta no augmenta la pressió fiscal i 
que, de fet, des de l’any 2001 s’ha acumulat un descens de pressió fiscal del 13,7%. Diu 
que la pressió fiscal és un concepte que de vegades s’utilitza amb poca precisió, però que 
concretament és el resultat de dividir el total de tributs recaptats per l’Ajuntament pel PIB 
nominal, i que d’aquesta relació s’infereix aquesta disminució de la pressió fiscal que s’ha 
produït al llarg del temps. Explica que els tipus que s’apliquen aquest any als diferents 
impostos són els mateixos que l’any anterior i que les taxes creixen un 3%, un 
percentatge inferior a la previsió d’augment de l’IPC. 

Diu que, en números absoluts, la previsió és que en total es recaptin 885,1 milions 
d’euros, que és un 2,1% més que l’any 2008, i pel que fa als ingressos impositius, que són 
la part més important, està previst recaptar 722,5 milions d’euros, xifra que representa un 
increment de l’1,8% respecte a l’any 2008. Manifesta que es preveu que les taxes, que 
són el 7,3% de la totalitat d’ingressos corrents, proporcionin a l’Ajuntament de Barcelona 
156,1 milions d’euros, un increment del 3% respecte a l’any 2008. 

Explica que en aquests temps una mica complicats des del punt de vista macroeconòmic, 
aquestes ordenances permeten donar compliment al Programa d’actuació municipal en 
dos sentits: es continuarà oferint els serveis que estaven compromesos i fent inversions, i 
alhora no s’augmentarà la pressió fiscal. Diu que això és una cosa de la qual es poden 
sentir satisfets, perquè no és la tònica dominant a la resta de municipis i ciutats, i que és 
possible gràcies a la política fiscal i financera dels últims anys i a la gestió eficaç dels 
recursos públics que s’ha fet durant molts anys, cosa que dóna una certa fortalesa davant 
la crisi, almenys pel que fa a l’any 2009. 

Recorda que les ordenances que presenta estan en fase d’informació pública, que hi ha 
hagut al·legacions i que, amb vista a l’aprovació definitiva, pot haver-hi variacions. Diu que 
aquestes ordenances introdueixen poques novetats, però que aquest any, en l’aprovació 
inicial, s’han introduït determinats beneficis fiscals, que són complementaris de totes les 
polítiques que es realitzen a través de la via de la despesa, i que també serveixen per 
racionalitzar, millorar i adaptar les ordenances fiscals a la llei: 
 
- A través dels beneficis fiscals es complementen totes les politiques públiques socials 
d’ajuda a les persones amb discapacitat.  
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 -S’ha suprimit la taxa de la grua quan apareix el conductor abans que s’iniciï el trasllat del 
vehicle.  
- En l’àmbit urbanístic, s’han suprimit les taxes per tramitació de projectes de 
reparcel·lació i compensació, que per aplicació de la Llei d’urbanisme van a càrrec del 
promotor.  
- S’ha ampliat als conductors residents un benefici que fins ara tenien els conductors que 
no eren residents, que és el dret d’anul·lar les denúncies quan han excedit el límit 
temporal indicat al comprovant corresponent. 
- S’ha previst la bonificació per IBI a les famílies nombroses titulars d’habitatge, que s’ha 
incrementat un 3,5% respecte a l’any anterior i que passa a ser de 88 euros; aquesta 
bonificació s’aplica d’ofici. Més de 5.000 famílies en gaudeixen cada any i s’ha fet 
extensiva per via subvenció a les famílies monoparentals i a les famílies nombroses i 
monoparentals que viuen en habitatge de lloguer, ja que s’ha entès que era just que 
també se’n beneficiessin.  
- S’ha incrementat la bonificació de l’IBI a 108 euros quan hi ha algun discapacitat a la 
família nombrosa, monoparental, etc. 
- S’han introduït determinats beneficis fiscals amb vista a millorar l’eficiència de 
l’administració, com reduir la tarifa quan determinades taxes de serveis generals es 
presten per via telemàtica ―com als comunicats d’accidents de trànsit, a les còpies 
d’autoritzacions d’informes tècnics i d’altres―, que en alguns casos arriben a tenir una 
reducció del 25% i en d’altres una mica inferior o superior.  
- Amb la voluntat d’afavorir el rejoveniment de les persones titulars de les parades dels 
mercats, s’ha introduït un benefici fiscal que redueix un 50% el cost dels canvis de 
titularitat de les parades quan es realitzen a favor de persones de menys de 45 anys. 
- S’ha intentat també fer promoció cultural a través de beneficis fiscals, ja que s’estableix 
la possibilitat que cada museu faci descomptes de fins al 50% en hores de baixa 
afluència.  
- Com a prova pilot, al barri de la Barceloneta s’ha establert la possibilitat que els 
residents puguin pagar l’àrea verda de forma anual en lloc de pagar-la diàriament o 
setmanalment, com es preveu en termes generals. 

Finalitza la seva presentació posant un exemple concret i real de com afecten les noves 
ordenances de l’any 2009 una família del barri del Clot en comparació amb l’any 2008. Diu 
que es tracta d’una família que té un pis de 80 m² i un aparcament de 33 m², on ha de 
cabre un turisme de 12 a 15 cavalls de vapor fiscal i una motocicleta petita de fins a 125 
cm3. En aquest cas, quant a l’IBI de l’habitatge, aquesta família passarà a pagar de 270 a 
281 euros, una diferència d’11 euros i un 4% d’increment perquè s’aplica el que 
s’anomenen topalls —l’IBI s’aplica a un tipus, que en el cas de Barcelona és del 0,75%, 
però si com a conseqüència d’aplicar aquest tipus sobre la base l’IBI puja més d’un 4%, 
es bonifica aquesta diferència perquè quedi sempre en un augment màxim del 4%―. En 
el cas del pàrquing, hi ha un increment de 59 a 63 euros, per tant de 4 euros, i pel que fa 
al vehicle i a la motocicleta, la diferència del 2009 respecte al 2008 seria de 0 euros. Per 
tant, l’increment que tindria per a l’any 2009 aquesta família seria de 15 euros o un 3%, 
que és un percentatge inferior al creixement previst de l’IPC. 
 
Tot seguit, el president dóna les gràcies a la regidora ponent d’Hisenda i dóna la paraula 
al tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica. 
 

3. Presentació dels pressupostos generals 2009 
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El Sr. CARNES dóna les gràcies al president i a les persones assistents, i diu que vol 
continuar la reflexió i la introducció que ha fet la Sra. Ballarín desenvolupant els grans 
eixos del pressupost que avui es dóna a conèixer. 
 
Manifesta que aquests pressupostos treballen sobre l’equilibri pressupostari, en un 
moment en què hi ha un debat sobre si els ajuntaments poden o no poden endeutar-se. 
Diu que, en tot cas, la indicació que avui per avui ha plantejat el Ministeri d’Economia és el 
que s’anomena «principi d’estabilitat pressupostària», i no de superàvit com havia estat 
altres anys, tot i que a les comunitats autònomes sí que se’ls permet formalment un 
endeutament de fins a l’1% del PIB. Afegeix que, si no es complís aquest criteri, 
automàticament s’establiria a l’Ajuntament que l’incomplís el principi de la llei d’estabilitat 
pressupostària i tot el pressupost de l’Ajuntament  s’hauria de sotmetre a la consideració 
del Govern de la Generalitat i, posteriorment, del Govern de l’Estat, i s’obviaria també 
aquest hipotètic dèficit.  

Afirma que, si es pot establir aquest criteri, és un bon criteri que reforça el principi de 
l’autonomia municipal. Manifesta que ho diu perquè és un dels debats que apareix als 
mitjans de comunicació, atès que hi ha diferents ajuntaments que plantegen la possibilitat 
d’endeutament, i que, en tot cas, convé saber que aquesta demanda que fan els 
ajuntaments a l’Administració de l’Estat està motivada per aquesta indicació que la 
mateixa Administració de l’Estat ha fet a les hisendes locals. Diu que en les converses 
que han tingut aquests dies amb el Ministeri d’Economia i Hisenda, més enllà de la reunió 
que va tenir el president del Govern amb els representants de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, el tema és damunt la taula i que de moment no sembla que s’hagi 
de modificar.  

Manifesta que el pressupost que presenta és un bon pressupost que permet implementar 
el Programa d’actuació municipal, malgrat la situació econòmica actual. Explica que, tal 
com s’ha dit, no s’augmenta la pressió fiscal perquè, ja des de fa molts anys, hi ha un 
increment progressiu de transferències d’altres administracions, sobretot de la Generalitat 
de Catalunya, arran de la Carta municipal i de la implementació dels diferents consorcis 
que la Carta ha permès.  

Informa que hi ha uns ingressos corrents del 5,3% i una despesa corrent d’un 8,7%, que 
representa un esforç important per fer front als reptes i a les dificultats que s’afronten en 
aquest moment. Assenyala que hi ha dues prioritats, que són continuar la despesa d’acció 
social i impulsar la promoció econòmica, i també un increment a l’entorn del 6% en la 
plantilla, que es deu a la incorporació de nous membres de la Guàrdia Urbana i al 
desenvolupament de la Llei de la dependència. 

Diu que estan convençuts que, en aquest context, l’Ajuntament honora la voluntat  
d’establir un eix de 3.000 milions d’inversió en aquest mandat, i que entre el pressupost 
de l’Ajuntament i el pressupost consolidat del grup municipal, el 2009 es preveuen més de 
720 milions d’euros en inversió, xifra que representa un esforç directe i molt important de 
l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar els seus compromisos i fer front a la 
necessitat d’enfortir l’acció inversora. 

Considera que un altre element important és mantenir el nivell d’endeutament. Diu que en 
els darrers anys l’Ajuntament ha anat reduint la seva part d’endeutament ―en aquest 
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moment d’uns 770 milions d’euros, i d’aproximadament 920 milions si es pren el 
pressupost consolidat del grup municipal― i que, respecte a altres anys, el 2009 no es 
continua reduint endeutament, que és un dels elements que explica per què es pot 
continuar amb aquest nivell d’inversió o de despesa en comparació amb altres anys, 
juntament amb el fet que s’ha deixat de pagar el hòlding olímpic (HOLSA). Explica que 
aquests dos elements donen un marge de més de 200 milions d’euros, que els permet 
enguany poder fer front als seus compromisos amb comoditat, sense haver de tensionar 
la situació de la hisenda municipal. 

D’altra banda, manifesta que hi ha una reducció de l’estalvi corrent, mentre que els 
ingressos de capital experimenten un increment que és fruit d’una sèrie de transferències. 
Pel que fa a les despeses de capital, diu que en aquest moment estan discutint les 
al·legacions amb tots els grups, algunes de les quals estan vinculades a incrementar la 
despesa, i que han  d’acabar d’escatir si finalment s’accepten o no algunes d’aquestes 
al·legacions i això permet incrementar la despesa.  

En relació amb la procedència dels ingressos, diu que hi ha una part que prové dels 
impostos (el 36%) i també de la cessió de tributs de l’Estat (el 4%). Assenyala com a dada 
destacable el 48% de transferències corrents, especialment procedents de l’Estat. Diu que 
si s’agafessin com a referència els darrers deu anys, es veuria l’evolució positiva de les 
transferències que provenen d’altres administracions, especialment a través del fons per 
part de l’Administració de l’Estat. Tot i així, considera que percentualment és també molt 
significatiu l’increment que hi ha hagut per part de la Generalitat.  

Tot seguit, parla dels 1.732 milions de despesa corrent i de com queden desglossats. Diu 
que en percentatge, però també en termes absoluts, hi ha un increment important 
d’aquestes partides: despesa de les persones, 394 milions; seguretat i mobilitat, 326 
milions; medi ambient, que engloba neteja, parcs i jardins, etc., 332 milions; l’apartat de 
districtes i allò que gestiona directament el territori, 233 milions; l’apartat d’organització, 
que comprèn la gestió informàtica, 229 milions; i promoció econòmica, 36 milions, tot i que 
és una xifra que no incorpora Barcelona Activa i el 22@, amb una estructura econòmica 
diferent.  

Quant a prioritats, diu que queden molt clares quan es parla de la cohesió social, que fa 
referència a tota la política social, cultura, benestar i habitatge. Assenyala que, 
especialment en la situació de dificultat que es viurà tot l’any vinent, l’Ajuntament ha de 
prioritzar en concret tot el que fa referència a atenció domiciliària, teleassistència, 
habitatges per a gent gran i beques de menjador, així com la despesa en promoció 
econòmica, que comprèn Barcelona Activa, 22@ i tot allò relatiu al talent, el comerç de 
proximitat, el turisme de qualitat i el procés d’ocupació. En aquest últim apartat, afirma que 
intenten posar en valor la formació i ser més proactius ajudant en els processos de 
transició i acompanyament a la formació, més enllà de facilitar la instal·lació d’empreses. 

Manifesta que un altre tema important és el de la convivència en l’espai urbà i la 
proximitat, ja que una Barcelona com l’actual necessita començar el que a vegades han 
anomenat la «microcirurgia», que ja està consolidada en l’àmbit de districte i que ara cal 
precisar a escala de barri. Explica que hi ha un compromís al llarg d’aquest mandat 
d’augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana en més de 1.000 efectius; que s’adjudicarà 
la nova contracta de neteja, que posarà en funcionament una nova oferta de distribució i 
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reorganització per a un nou període de vuit anys, i que es continuarà amb la millora dels 
carrers i l’actuació en els espais verds, entre d’altres.  

Pel que fa als ingressos de capital, diu que es disposa de tota la part de transferències de 
capital que prové de la Generalitat per finançar noves escoles bressol, el Centre Cultural 
del Disseny i la Llei de barris, i d’un paquet conjuntural que el president del Govern va 
anunciar la setmana passada i que encara no està comptabilitzat en el pressupost.  

Quant a la despesa de capital que es planteja, afirma que es preveu una inversió a 
l’entorn de 500 i 600 milions com a Ajuntament i de 719 com a grup municipal, que inclou 
les inversions en habitatge del Patronat Municipal de l’Habitatge i els aparcaments de 
BSM, que són instruments al marge de l’Ajuntament.  

Explica que aquests 719 milions es tradueixen en una llista concreta d’inversions en 
equipaments i obres molt important, que preveu el desenvolupament de la Llei de barris i  
del barri de la Marina, la Zona Franca, la plaça de les Glòries i la Sagrera, i també 
equipaments esportius, mercats municipals, biblioteques, casals de barri, etc.  

Com a resum, conclou que es tracta d’un pressupost que s’articula entorn de tres eixos 
fonamentals. Diu que el primer eix és la cohesió social, amb el reforç de tota una sèrie 
d’accions per amortir la situació de dificultat que molta gent viu i previsiblement viurà. 
Manifesta que el segon eix el conformen les accions econòmiques per acompanyar els 
sectors bàsics per a l’economia de la ciutat i el teixit productiu del model de Barcelona, 
que és el comerç de proximitat, una de les peces fonamentals que es vol consolidar, 
alhora que s’afavoreixen nous processos de producció. Afirma que l’interrogant actual és 
quines seran les locomotores de l’activitat econòmica de la ciutat a partir de 2010-2011, 
quan se surti de la situació econòmica actual. Assenyala que Barcelona té actius com el 
comerç i el turisme, però que s’ha de començar a apostar per nous elements de 
dinamisme econòmic, com la innovació i el coneixement. Considera que això no es fa en 
un any, sinó que serà un recorregut molt més llarg. Afirma que el tercer eix és la inversió, 
perquè en aquest moment l’Ajuntament fa una aposta molt important en aquest aspecte, 
que es veurà complementada pels més de 200 milions del nou paquet de mesures 
aprovat pel Govern de l’Estat, que l’Ajuntament implementarà de forma ràpida i diligent.  

Tot seguit, el president pren la paraula i dóna les gràcies al Sr. Carnes.   

Diu que és obvi que el Consell de Ciutat ha de conèixer i debatre els pressupostos 
generals de l’Ajuntament de Barcelona. En primer lloc, perquè qualsevol de les altres 
actuacions que es puguin desenvolupar l’any vinent estaran condicionades per aquest 
marc pressupostari, i, en segon lloc, perquè s’està en el procés d’aplicar canvis en el rol, 
l’organització i el funcionament del Consell, i aquest exercici de presentació ha de servir 
també per pensar com cal fer-ho de manera sistemàtica en el futur per adequar-se al nou 
marc conceptual de funcionament del mateix Consell.  

A continuació, obre el torn de paraules, recordant que tothom ha pogut tenir accés amb 
anterioritat als dossiers explicatius.  

En primer lloc, dóna la paraula a la vicepresidenta primera del Consell, la Sra. Núria 
Galan. 
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La Sra. GALAN diu que amb l’experiència del que el Consell ha estat treballant, explorant, 
analitzant i recomanant, i tal com s’ha fet amb el PAM, convindria que els propers 
pressupostos i ordenances, en el marc de les funcions i del rol que ha de tenir el Consell 
de Ciutat, s’analitzessin, exploressin i detallessin també les recomanacions en un 
dictamen, que s’hauria de treballar amb el temps necessari.  

 
4. Torn obert de paraules 
 
A continuació, el president obre un primer torn de paraules, amb la intervenció del Sr. 
Enric Estrenjer Mortes, la Sra. Maria Morón Martín i la Sra. Rosa Gil García. 
 
Primer torn de paraules 
 
El Sr. ESTRENJER, representant del Registre Ciutadà, comença referint-se a les paraules 
del Sr. Carles Martí sobre el nou rol del Consell de Ciutat. Diu que amb l’experiència que 
té en participació ciutadana, sap que un organisme comença a ser visible quan té 
pressupost. Manifesta que la mesura de govern aprovada el 22 d’octubre diu que «es farà 
una dotació pressupostària austera però suficient del Consell de Ciutat per poder 
encarregar treballs», i pregunta en quin lloc del pressupost de l’Ajuntament figura aquesta 
dotació pressupostària. 

En segon lloc, pregunta per quin motiu el pressupost de participació ciutadana de l’any 
2009 baixa un 10% respecte al del 2008. Diu que, segons la Gaseta Municipal,  aquest 
import va ser de 3.454.000 euros l’any passat i ara és de 3.165.00, per tant un 10% 
inferior. 

Finalment, pregunta quina idea té el govern municipal sobre els 8.000 milions d’euros que 
el Sr. Rodríguez Zapatero va anunciar la setmana passada que es transferiran als 
ajuntaments, i més en concret, quants correspondrien a l’Ajuntament de Barcelona. Diu 
que si tot es dedica a inversions en obres, que haurien de començar com a màxim al mes 
d’abril, això representaria un estalvi d’inversions per a l’Ajuntament. Pregunta si aquests 
diners es destinaran a noves inversions dins el pressupost, quina part del que s’estalvia 
del pressupost es destinarà a benestar social i cohesió, quants diners són i si arribaran als 
200 o 300 milions d’euros. Explica que parla en concret de l’Ajuntament de Barcelona, 
perquè ja ha llegit a la premsa que la Diputació podria rebre 800 milions per a tota la 
província de Barcelona.  

La Sra. MORÓN, representant de Ca la Dona, saluda les persones assistents i agraeix 
l’explicació i la possibilitat de participar en els continguts d’aquests pressupostos.  

Diu que voI agrair sobretot l’esforç que ha fet l’Ajuntament aquest any per tal d’oferir 
aquesta síntesi dels pressupostos, que en facilita la comprensió a les entitats, tot i que 
considera que encara és insuficient i que en el nou funcionament del Consell de Ciutat 
caldrà també canviar les formes i millorar aquests aspectes. 

També agraeix l’esforç per minimitzar l’impacte traumàtic que pugui tenir en el conjunt de 
la ciutat i en els col·lectius més vulnerables la situació que es viu actualment, que queda 
reflectit a les xifres. Diu que és el que li pertoca a l’Ajuntament i que no  podria ser d’una 
altra manera. 
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Explica que troba en els pressupostos una primacia de l’eficàcia i l’eficiència i de la 
cohesió social. Diu que en aquesta cohesió social troba a faltar que no hi hagi referències 
explícites a dos principis que pensa que haurien de ser prioritaris, que són la sostenibilitat 
i l’equitat de gènere. Recorda que l’any passat ja va fer menció a aquesta qüestió i la 
resposta va ser que no es poden desglossar els pressupostos per gènere perquè això 
comportaria un detall de la inversió en què caldria desglossar també les partides per a 
altres col·lectius, com ara els joves.  

En relació amb aquesta resposta, diu que anomenar com a col·lectiu més del 50% de la 
població és un error bàsic. D’altra banda, manifesta que no demanen tant la concreció de 
com es reparteix el pressupost entre homes i dones, sinó que s’inclogui el principi 
d’equitat de gènere, atesa l’especial vulnerabilitat de la població femenina per diferents 
causes, i que seria desitjable que això fos una meta de l’Ajuntament, perquè en definitiva 
no representa res més que un aprofundiment democràtic i, en conseqüència, contribuir a 
la cohesió social.  

Conclou demanant que s’incorporin com a principis rectors dels pressupostos criteris de 
sostenibilitat i d’equitat de gènere, com ara l’acompliment del Pla estratègic de 
l’Ajuntament de Barcelona en relació amb les polítiques de dones.  
 
La Sra. GIL, com a persona d’especial rellevància ciutadana, agraeix al Sr. Carnes la seva 
brevetat i rapidesa, i diu, tot fent broma, que és una llàstima que avui no jugui el Barça 
perquè segur que el veurien tots. També reitera el que han dit el Sr. Estrenjer i la Sra. 
Morón en relació amb millorar la informació amb vista al proper any. 
 
Manifesta que vol informar les autoritats i BSM que al Raval s’està estenent el rumor que 
una persona ha comprat totes les places del pàrquing de BSM a la Rambla del Raval. 
Recorda que quan ella es va ocupar de buscar compradors per a les botigues dels edificis 
de veïns de l’illa Robadors i va trobar dotze persones disposades a comprar una botiga, 
es va assabentar que un pakistanès se les havia quedat totes. Diu que estan molt dolguts 
per això i que ho va denunciar a través de la premsa, ja que la política era comprar la 
botiga i obrir, i avui totes les botigues estan tancades excepte un Caprabo i una agència 
de viatges. Demana que almenys no passi el mateix amb aquest pàrquing. 

Finalitzat el primer torn de paraules, el president dóna pas al torn de respostes. En primer 
lloc, dóna la paraula al Sr. Ramon Nicolau perquè respongui les qüestions sobre el 
dictamen i el pressupost del Consell de Ciutat. 

El Sr. NICOLAU diu que encara no hi ha un epígraf concret dins del pressupost destinat a 
la dotació pressupostària del Consell de Ciutat, i que està inclòs en el funcional 46372, 
que es refereix a participació institucional. Informa que és un epígraf funcional que preveu 
un total de 450.000 euros, dels quals 180.000 estan reservats per a les despeses del 
Consell de Ciutat, xifra que representa aproximadament el doble del que s’ha gastat l’any 
2008. Afirma que en el nou acord del Consell de Ciutat (document de rol i mesura de 
govern) s’ha previst una major despesa en estudis tècnics, encàrrecs i comunicació, i 
especialment en l’elaboració de la nova web, sempre tenint present que és un any 
d’austeritat.  
 

En relació amb el pressupost de participació ciutadana, manifesta la seva sorpresa i 
demana al Sr. Estrenjer on ha trobat les xifres, perquè dins de la classificació funcional hi 
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ha diferents aspectes de participació ciutadana, participació associativa, moviments 
socials, participació institucional i relacions institucionals.  

Quant al dictamen del Consell sobre els pressupostos del proper any, considera que 
encaixa perfectament amb el que diu el document de rol del Consell de Ciutat i que serà 
obligat que es constitueixi una comissió que pugui treballar amb temps suficient. Creu que 
aquesta comissió s’hauria de constituir al setembre del 2009.  

Pel que fa a aquesta última qüestió, el president afegeix que l’única limitació temporal que 
hi ha és l’existència d’un document de pressupostos aprovat inicialment, ja que una cosa 
són les previsions i una altra de molt diferent els números. Calcula que hi haurà entre un 
mes i mig i dos mesos per fer aquest treball, que serà una mica més concentrat que el 
relatiu al PAM o altres temes que hagin decidit tirar endavant. 

Tot seguit, dóna la paraula al Sr. Jordi William Carnes i a la Sra. Montserrat Ballarín 
perquè donin resposta a la resta qüestions del primer torn d’intervencions. 

El Sr. CARNES fa una primera consideració sobre la brevetat de la seva explicació i 
demana disculpes si algú l’ha interpretat en un sentit pejoratiu. Diu que els qui el coneixen 
saben que acostuma a referir-se als grans trets i, atès que entén que tothom disposa de la 
documentació, li sembla que no cal fer una lectura detallada, sinó concentrar-se en els 
eixos més importants. 

Pel que fa al global de pressupost de participació, assenyala que l’any passat va haver-hi 
una dotació suplementària per al procés del Programa d’actuació municipal, que va 
generar un increment significatiu d’aquesta partida. Diu que enguany, tot i que el procés 
de participació s’ha de mantenir i incrementar, com ha explicat el Sr. Nicolau, no era 
assumible mantenir el mateix import que l’any anterior.  

En relació amb la possible transferència especial de l’Estat als ajuntaments, afirma que la 
xifra amb la qual l’Ajuntament està treballant és del voltant dels 280 milions. Explica que 
aquesta xifra no es pot precisar encara perquè hi ha alguns interrogants sobre la lectura 
d’aquest reial decret, que ha de ser convalidat pel Congrés de Diputats. Diu que, en tot 
cas, aquests diners es destinaran a inversió i que en queden taxativament excloses la 
compra de sòl i les expropiacions. Afegeix que en cap cas l’Ajuntament preveu que 
aquests 280 milions d’euros hagin de substituir el pressupost d’inversions de 719 milions 
d’euros previst per a aquest any, i que, en tot cas, el que es pot plantejar és accelerar o 
avançar obres previstes per al 2010. D’altra banda, diu que es tracta d’una discussió que 
també té un caràcter juridicotècnic, perquè cal veure quina és la mecànica que l’Estat 
aplica per poder ser àgils, perquè una cosa serien els criteris habituals de contractació i 
una altra el règim que es vulgui habilitar. 

Quant a la referència a l’eficàcia i a l’eficiència del pressupost, diu que s’ha de tenir en 
compte que el pressupost genera un 24% d’estalvi brut, que és el que després es 
redestina a inversió, i que aquest estalvi suposa un coixí gens menyspreable que és fruit 
de la capacitat de bona gestió. 

En relació amb la sostenibilitat, manifesta que és un criteri que està incorporat en moltes 
de les actuacions, no solament en el tema mediambiental, perquè entenen que, igual que 
la cohesió social, no és un compartiment estanc, sinó un fil transversal i conductor. 
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Pel que fa al tema de gènere, afirma que una de les accions de l’Ajuntament són les 
polítiques d’igualtat, i que en la configuració pressupostària l’Ajuntament s’entén com un 
tot. Afegeix que, com demostra l’experiència de la ciutat, sempre han estat i continuen 
estant sensibles a impulsar totes les polítiques d’igualtat de gènere.  

Tot seguit, el president respon a la qüestió plantejada per la Sra. Gil, a qui diu que les 
dues circumstàncies que planteja són completament diferents. Explica que mentre que els 
baixos i els locals comercials van passar a ser propietat de les cooperatives en el moment 
de l’operació de transferència del sòl, en el cas d’un pàrquing públic, gestionat per BSM, 
no hi ha venda sinó només concessions per cinquanta anys, i aquestes només es fan en 
funció dels vehicles que les persones poden acreditar que posseeixen. Diu que, atès que 
no hi ha possibilitat de revenda, no és possible que una mateixa persona pugui tenir-ne 
totes les places.  

Davant el dubte de la Sra. Gil sobre la concessió per cinquanta anys, el president insisteix 
que en el cas de la xarxa de pàrquings municipals no hi ha possibilitat de venda, sinó 
només una part de lloguer, una part de rotació i una part de concessió per cinquanta anys, 
que reitera que és impossible que pugui tenir una mateixa persona. 

La Sra. GIL manifesta que s’alegra que sigui així. 

A continuació, el president obre un segon torn de paraules, amb la intervenció dels 
senyors Pep Ortiz Sacristan, Enric Canet, Jordi Roglà de Leuw i Antoni Navarro Monteys. 
 

Segon torn de paraules 

El Sr. ORTIZ, representant del Consell Ciutadà del Districte de Nou Barris, diu que els 
impostos són l’única manera d’aconseguir un estat del benestar i dubta que amb el que es 
té es pugui fer front a les despeses. Creu que si no es recapta més, pot produir-se una 
situació de feblesa amb vista al futur i, per tant, planteja el dubte que sigui positiu no 
gravar més impostos. 
 
En segon lloc, manifesta que, davant la crisi galopant i les necessitats socials que 
generarà, està segur que l’Ajuntament posarà tots els recursos possibles per pal·liar-la. 
No obstant això, considera que potser seran insuficients els diners destinats al 
desenvolupament de la Llei de dependència que recull el pressupost.  
 
El Sr. CANET, representant del Casal dels Infants del Raval, diu que fa la sensació que 
les ajudes a les entitats es mantenen o baixen, mentre que augmenten les ajudes als 
districtes, i demana un aclariment sobre la posició de l’Ajuntament en aquest aspecte. 
D’altra banda, proposa reduir l’ús de paper en els plenaris i demana que els qui sol·licitin 
el material el rebin només per correu electrònic.  
 
El Sr. ROGLÀ, representant del Consell Municipal de Benestar Social, diu que vol fer una 
proposta perquè el Consell de Ciutat pugui ser més efectiu. Afirma que com a 
representant del Consell Municipal de Benestar Social no pot fer les aportacions d’aquest 
òrgan perquè el ple en què es discutirà el pressupost té lloc quinze dies després del 
Plenari del Consell de Ciutat. Lamenta que no es pugui aprofitar la feina i demana una 
major coordinació en aquest sentit. També manifesta la seva satisfacció per aquests 
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pressupostos, amb un increment del 5% dels ingressos corrents i del 9% de la despesa, i 
desitja que això pugui ser una realitat al final de l’any 2009. També agraeix l’explicació 
concisa i entenedora.  
 
El Sr. NAVARRO, representant del Consell Assessor de Gent Gran, diu que està satisfet 
amb les previsions dels pressupostos en relació amb el sector de la gent gran, ja que 
l’increment de la despesa d’Acció Social i Ciutadania els acosta a la mitjana europea del 
7% de despesa en gent gran.  
 
Demana tres aclariments respecte al pressupost. Primerament, en relació amb el capítol 
d’ingressos de capital, pregunta a quin tipus de solars fa referència la partida d’11.230.000 
en concepte de venda de solars, atesa la manca de solars per poder fer edificacions 
d’equipaments, residències i habitatges, i sobretot si aquests solars han anat a parar al 
mercat lliure. Seguidament, pregunta a què es deuen les grans diferències d’ingressos 
d’equipaments i activitats, que van de 900.000 euros a quantitats de tan sols 100 euros. 
Finalment, en relació amb el paquet número 1 del capítol d’ingressos, pregunta a què fa 
referència l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb 92.260.000 euros, 
i si és un increment patrimonial que computa com a ingrés o realment és un ingrés real. 
 
El president dóna la paraula a la Sra. Elisenda Rius Bergua i a la Sra. Eva Fernández 
Lamelas, per concloure el segon torn d’intervencions.  

La Sra. RIUS, representant del Registre de ciutadans i ciutadanes, comença felicitant els 
responsables polítics perquè diu que augmentar el pressupost en un 3,6% ja és molt en 
un moment de crisi. No obstant això, assenyala que quan es mira la variació a la pàgina 
11, es veu que la inversió es manté i fins i tot baixa un 0,6% respecte a l’any 2008. Diu 
que, en canvi, s’observa que la despesa corrent augmenta globalment un 13%, amb un 
20% que correspon a serveis d’atenció i promoció social, i pregunta a què fa referència el 
concepte «altres despeses», que amb el 15,9% és el tercer més important. D’altra banda, 
manifesta que entén que les despeses d’estudis i publicitat no augmentin, ja que 
considera que en moments de crisi s’ha de potenciar la inversió i no tant la despesa 
corrent. 

Com a reflexió general, afirma que es podria ajustar una mica més la despesa i fer més 
inversió, perquè pràcticament es manté la mateixa que l’any passat. 

D’altra banda, assenyala que el pressupost per districtes és molt divers: a Ciutat Vella 
baixa un 2,6%, a l’Eixample puja un 1%, a Sants-Montjuïc puja un 18%, a les Corts puja 
un 15%, a Sarrià-Sant Gervasi puja un 8%, a Gràcia puja un 14%, a Horta-Guinardó puja 
un 16%, a Nou Barris puja un 2%, a Sant Andreu puja un 15% i a Sant Martí baixa un 2%. 
Afirma que mentre que el pressupost per a Ciutat Vella i Sant Martí pateix un descens i a 
l’Eixample es manté pràcticament igual, hi ha una sèrie de districtes en què augmenta de 
manera molt substancial. Pregunta a què es deu aquesta diversitat d’augments de 
pressupost.  

La Sra. FERNÁNDEZ, representant de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona, diu que vol fer diverses consideracions. D’una banda, assenyala que en el 
PowerPoint que s’ha presentat han aparegut els tècnics de barri com un element prioritari, 
tot i que no responen a cap demanda de les entitats i del teixit associatiu i, per tant, no els 
consideren una prioritat.  
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Afirma que el tema de la cohesió social i la proximitat sí que els preocupa d’una manera 
molt important, sobretot en el context actual de crisi. Manifesta que no entenen per què, 
malgrat l’augment dels pressupostos municipals en temes socials, hi ha entitats de l’àmbit 
social de territoris clau de Ciutat Vella que expliquen que els seus pressupostos baixen o 
que programes de treball en medi obert a través d’educadors i educadores de carrer s’han 
retallat. Diu que no ho entenen perquè precisament la crisi pot fer aflorar fenòmens de 
racisme i de xenofòbia que els preocupen molt particularment, i més en aquestes zones 
que són més sensibles. 

També manifesta que el Sr. Carnes ha fet un balanç molt optimista de la crisi, cosa que la 
tranquil·litza però que contrasta amb el que diuen altres analistes, ja que no sembla que la 
crisi s’hagi de resoldre en un parell d’anys. Es refereix a l’èmfasi que es fa en el turisme 
quan es parla de sortides econòmiques a la crisi, quan diverses entitats han dit que 
genera també molts problemes de convivència i de proximitat. Opina que en períodes de 
crisi s’ha d’apostar per generar molta més ocupació en l’àmbit social, donar més cobertura 
a aquest sector i consolidar llocs de treball que siguin de qualitat. Diu que el  turisme no 
consolida llocs de treball de qualitat, ni tan sols quan se’ls dóna l’apel·latiu de qualitat, i 
que la FAVB ja ha dit en altres ocasions que no hi està d’acord.  

Finalment, esmenta que, d’una banda, s’abaixen les taxes i, de l’altra, s’apuja el transport 
un 8%, cosa que considera contradictòria i que no sap si es tracta d’un error.  

El president reserva per al Sr. Nicolau les respostes sobre la documentació via telemàtica 
i l’organització de les reunions dels consells sectorials. Primer cedeix la paraula per 
contestar al Sr. Jordi Williams Carnes i a la Sra. Montserrat Ballarín. 

El Sr. CARNES diu que intentarà donar resposta a algunes reflexions i dubtes que han 
sortit. 

Pel que fa al tema impositiu, manifesta que el debat sobre si s’ha d’exercir més pressió 
fiscal o s’ha de reduir és del tot pertinent, i més en un moment com l’actual en què l’ús del 
diner públic encara queda més reforçat. Assenyala que l’alcalde de Barcelona ja va dir al 
principi d’aquest mandat que es volia ser prudent en aquest sentit, és a dir, no 
incrementar la pressió fiscal però tampoc disminuir-la. Afirma que, tal com ha comentat 
abans la Sra. Ballarín, si s’analitza l’evolució de la pressió fiscal en els últims vuit anys a 
Barcelona, es veu que es manté una pressió fiscal per sota fins i tot del PIB nominal. Diu 
que, per tant, hi ha menys pressió fiscal, tot i que és suficient per poder complir els 
compromisos adquirits.  

D’altra banda, comparteix la importància d’una fiscalitat suficient per fer front als reptes 
que té la ciutat i recorda que, arran de l’última reforma de la Llei d’hisendes locals de 
2002, l’únic tribut específicament municipal és l’IBI, ja que dels altres participen o tenen 
cessions, i que aquest impost presenta una modulació que és difícil que tingui la 
progressivitat que algú vol plantejar. Tot i això, diu que, tal com ha explicat la Sra. Ballarín, 
Barcelona és l’únic municipi d’Espanya que encara manté una política de topalls, cosa 
que genera un estalvi a moltes persones. Assenyala que si se segueixen els debats dels 
plens, es veurà que, malgrat això, hi ha molta gent que continua creient que s’hauria de 
reduir l’IBI. Manifesta que ell és dels que creu que l’IBI és l’únic instrument per reforçar el 
principi d’autonomia municipal, perquè és l’únic impost pròpiament municipal, i per tant 
comparteix la importància de no abaixar-lo, però també de no apujar-lo. 
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Diu que ha sortit una reflexió respecte a la Llei de la dependència, que és un exemple dels 
impactes positius que ha tingut la Carta municipal. Recorda en quina situació es trobava 
l’any 2005 l’aportació de la Generalitat respecte a la de l’Ajuntament en aquestes 
despeses. Explica que el 89% eren assumides per l’Ajuntament de Barcelona i l’11% per 
la Generalitat, mentre que aquest moment s’està a l’entorn d’una relació del 70-30% en un 
escenari de tendència cap a l’equilibri, d’acord amb les previsions legals de l’any 2014, 
que són d’una aportació del 75% de la Generalitat enfront del 25% de l’Ajuntament. 
Reconeix que aquest no és el millor escenari per a les finances de la Generalitat, i afirma 
que no es vol que qui és competent, en aquest cas el Govern de la Generalitat, no 
assumeixi les seves responsabilitats i els increments que ha d’anar tenint per arribar a 
l’escenari de 2014 que es va pactar al seu moment.  

Respecte a la partida de venda de solars, explica que l’Ajuntament no s’està venent el 
patrimoni, sinó que molt sovint aquestes operacions es fan amb altres administracions per 
poder desenvolupar les polítiques d’habitatge o d’equipaments socials.  

Pel que fa a la pregunta sobre l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, explica que aquesta partida està vinculada a l’ingrés que genera 
l’impost de plusvàlues i que, si escau, la regidora ho pot explicar amb més precisió.  

Quant a la inversió, reitera que s’està treballant sobre una inversió de 714 milions. 
Aclareix que els pressupostos de BSM i el Patronat Municipal de l’Habitatge també formen 
part dels pressupostos públics i no són diners estranys i aliens. Explica que BSM i el 
Patronat Municipal de l’Habitatge no estan incorporats al pressupost municipal perquè 
això representaria algunes dificultats d’acord amb la Llei d’estabilitat pressupostària, i que 
des de fa molts anys hi ha la política de mantenir-los com a instruments separats. 

D’altra banda, diu que l’apartat «altres despeses» es refereix bàsicament als conceptes 
d’organització, informàtica i gestió interna.  

Afirma que no és optimista, sinó que més aviat ha volgut ser realista i ha reconegut que es 
viu un moment difícil i que no és un any bo. Explica que la previsió per als ingressos 
municipals de 2010 no és millor que la d’enguany, ja que aquest any es liquidarà el 2007, 
que va ser un bon any en ingressos per part de l’Estat, cosa que no es pot dir del 2008. 
Tanmateix, manifesta que això no vol dir que no es treballi en un sentit positiu respecte a 
les situacions.  

Pel que fa al tema del turisme, afirma que s’emmarca en el Pla estratègic i que ha 
expressat que no és l’única aposta de l’Ajuntament com un dels element d’activitat 
econòmica de la ciutat, sinó que també ha esmentat el comerç i ha parlat, potser amb 
massa brevetat, dels nous sectors, com el coneixement, la logística i tots els temes de 
política econòmica social. 

Quant a l’increment dels preus del transport, diu que en termes efectius reals és d’un 
4,7% i no el que surt en algun mitjà de comunicació. 

La Sra. BALLARÍN vol fer algunes consideracions respecte a l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que diu que és un impost que grava la 
transmissió intervius o mortis causa de la part de béns immobles corresponent a la 
plusvàlua dels solars. Destaca que ja fa dos anys que hi ha una bonificació del 95% quan 
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es produeix una herència i el bé immoble va a favor dels familiars més directes, cosa que 
vol dir que la major part del que es recapta per aquest impost és gràcies a les 
transmissions intervius. Explica que, atès el descens de l’activitat immobiliària, s’han 
previst uns ingressos més moderats en comparació amb els anys anteriors. Finalment, 
ratifica que l’IBI és l’impost que garanteix l’autonomia local i que els altres tenen una 
importància més secundària en els ingressos de l’Ajuntament.  

El Sr. CARNES vol apuntar dues coses que abans ha oblidat. D’una banda, pel que fa al 
comentari que s’ha fet sobre algunes partides que només contenen 100 euros, explica 
que es tracta només d’una tècnica pressupostària estàndard per deixar obert un concepte 
en cas que després se’l vulgui dotar o hi hagi ingressos, ja que el procediment per obrir 
una partida és complex. 

En relació amb les diferències de pressupost entre districtes, explica que té a veure amb 
el fet que aquest any s’ha produït un procés de concentració en algunes coses i, alhora, 
de descentralització d’una sèrie de serveis (serveis socials, esports, etc.) que en alguns 
casos estaven gestionats pels districtes i en d’altres pels serveis centrals. Diu que hi ha 
hagut un moviment de traspàs cap a una banda o l’altra, segons els casos, i això és el que 
ha provocat aquestes diferències. 

El president demana que es contesti també la pregunta de la Sra. Rius sobre si no caldria 
disminuir la despesa corrent i augmentar més la inversió, i la del Sr. Canet sobre les 
entitats sense afany de lucre.  

El Sr. CARNES respon, pel que fa a les entitats, que per la informació que té sobre els 
recursos destinats a l’atenció social, no li consta que hi hagi una reducció, sinó un esforç 
significatiu en aquest terreny. Diu que, en tot cas, podrien contrastar les dades de què 
disposen. 

D’altra banda, afirma que certament es podria estrènyer la despesa corrent i augmentar la 
inversió. Diu que aquest és un debat que en aquest moment també està obert i que, com 
a govern de la ciutat, és evident que estalviaran en tot allò que sigui possible. Manifesta 
que la idea de fer més estalvi per aconseguir una major inversió és també un dels 
aspectes que l’Ajuntament està considerant en el procés d’al·legacions i d’estudi dels 
pressupostos.  

El Sr. NICOLAU contesta sobre les convocatòries i la documentació, que diu que s’envia 
per una doble via, per correu electrònic i en format paper. Manifesta que es consultarà tots 
els membres del Consell de Ciutat sobre el suggeriment que s’ha presentat per tal de 
reduir el consum de paper.  

El president es refereix a la intervenció del representant del Consell Municipal de Benestar 
Social sobre com encaixar les reunions dels consells sectorials que estudien el pressupost 
abans de fer el Plenari del Consell de Ciutat. Proposa establir un mecanisme que 
garanteixi una explicació política inicial de les grans xifres, que després es pugui constituir 
un grup de treball del mateix Consell i, en paral·lel, els consells sectorials vagin 
aprofundint territorialment les xifres explicades a grans trets, i que finalment es faci una 
reunió com aquesta, en la qual els diferents representants puguin acabar fent el debat via 
dictamen i donar-hi suport en aquest Consell.  
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El Sr. CARNES informa que tant la Sra. Ballarín com ell mateix han assistit al Consell 
Econòmic i Social i, per tant, han fet aquest procés de reflexió previ. 

El president recorda que una de les coses que es va detectar quan es va definir el rol i el 
desplegament de les funcions del Consell de Ciutat tenia a veure amb la interrelació amb 
la tasca dels molts altres consells, ja que aquest és el consell global de ciutat i tots els 
altres tenen alguna especialització territorial o sectorial. Conclou que es tracta d’una de 
les qüestions que caldrà ajustar bé amb vista al proper any.  

Per finalitzar, dóna la paraula al Sr. Vicenç Gasca i a la Sra. Cristina Dacruz  Rovira, que 
han sol·licitat intervenir.  

El Sr. GASCA, representant del Consell Ciutat i Comerç, agraeix l’esforç que s’ha fet a 
Promoció Econòmica per poder cohesionar el teixit comercial que hi ha a la ciutat i 
manifesta que en aquests moments de crisi s’agraeix tot l’esforç que es pugui fer per 
donar una empenta positiva al comerç. Assenyala que si no es genera activitat 
econòmica, no es podrà ampliar l’acció social. 

Respecte a l’acció en turisme, diu que l’entitat que representa hi està totalment a favor, ja 
que un turista no només és la persona que ve a passar un cap de setmana, sinó que 
també ho són les persones que assisteixen a fires i congressos, que generen riquesa i 
activitat comercial a tota la ciutat. Finalitza dient que l’acció social i la promoció econòmica 
no són aspectes contradictoris, ja que si es coordinen poden generar més riquesa per 
distribuir-la. 

El Sr. CARNES respon que comparteix la reflexió i el repte de continuar treballant en 
aquesta línia de fer compatible la cohesió social i la promoció econòmica. 

La Sra. DACRUZ diu que vol plantejar un tema que es podria considerar que és un tema 
menor en temps de crisi, però que no per això és menys important. Pregunta si 
l’Ajuntament dedica una partida a la promoció del català com a llengua pròpia de la ciutat 
de Barcelona i en quina mesura això es reflecteix en els pressupostos. D’altra banda, 
manifesta que dóna per suposat que l’Ajuntament disposa d’un servei d’assessorament 
lingüístic per al consistori i totes les seves regidories, i vol saber quin percentatge del 
pressupost es dedica a aquest concepte. Diu que entén que un organisme municipal com 
l’Ajuntament de Barcelona no es pot permetre donar una imatge de feblesa lingüística.  

El president, com a responsable d’aquestes qüestions al consistori, explica que 
l’Ajuntament de Barcelona forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística de 
Catalunya, cosa que en el cas de Barcelona es concreta en el Consell de Centre de 
Normalització Lingüística de la ciutat de Barcelona, que presideix el mateix Ajuntament, i 
al programa ordinari del qual cada any es destinen al voltant d’uns tres milions d’euros de 
recursos municipals propis. Diu que a això s’hi sumen els recursos a l’entorn del total del 
pressupost, al qual l’Ajuntament hi destina una mica més d’un terç i la Generalitat els dos 
terços restants. Afirma que, per tant, estan parlant d’un pressupost total de gairebé 9 
milions d’euros dedicats fonamentalment a cursos de llengua catalana, tant als nivells 
bàsics inicials com als nivells d’aprofundiment, i a tots els serveis d’assessorament 
lingüístic interns. Assenyala que, amb el pas del temps, aquesta despesa es va reduint 
perquè el nivell dels funcionaris i els treballadors municipals es va consolidant i fa menys 
falta un assessorament suplementari.  
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Explica que aquest assessorament no s’ofereix només internament a l’Ajuntament, sinó a 
totes les empreses i institucions de la ciutat i entitats que el puguin necessitar. Diu que es 
firmen uns vuit-cents convenis anuals a aquest efecte. Assenyala que, a més, hi ha tota la 
tasca de voluntariat lingüístic, les parelles lingüístiques i tota una sèrie de programes 
específics de difusió de la llengua, el que en diuen el Programa d’avaluació de l’ús social 
de la llengua, en tots els àmbits possibles. Informa que també hi ha un programa 
específic, dotat amb gairebé un milió d’euros per part de l’Ajuntament i dos milions més 
per part de la Generalitat de Catalunya, per al Programa especial d’acolliment lingüístic. 
Diu que tot això no només garanteix el futur del català, sinó que també la convivència a la 
ciutat. Afirma que no sap dir exactament en quines partides concretes del pressupost 
s’inclou tot això, però que aquests són els recursos que l’Ajuntament posa a disposició de 
la promoció del català. 

El president clou la sessió manifestant en nom de tots la repulsa que els produeix, un cop 
més, l’atemptat que ha tingut lloc aquesta tarda al País Basc, on un empresari ha estat 
assassinat per la banda terrorista ETA. Afirma que si no fos un fet absolutament colpidor i 
dolorós, per extremadament repetitiu, segurament no hauria de merèixer l’atenció de tots 
ells, per no donar propaganda i ressonància a aquestes activitats. Diu que des del fons de 
l’ànima se’ls revolta tot i que no queda més remei que fer front a l’evidència que la banda 
terrorista ETA continua matant d’una manera vil i que, malauradament, han d’aixecar la 
sessió d’avui amb aquestes paraules luctuoses però imprescindibles en un acte solemne 
com aquest. 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.55 h. 
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